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BRAZILA ESPERANTISTO

(Liga Esperantista Brasileira)

B. L.

(Reconhecida de Utilidade Publica por 
Decreto n. 4JJÓ, de 26 de Outubro de

Unuiĝo Kreas Forton

ESTATUTOS

Art. Io — A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 
com séde na cidade do Rio de Janeiro, lem por 
fim i

a) Dirigir a propaganda geral dó Esperanto no 
Brasil;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Colligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Efpe

ranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
fj Representar a opinião dos esperantistas brasi

leiros que lhe forem filiados ;
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 2° — A «Brazila Ligo Esperantista» consiste de:
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;

- ■ c) Socios bemfeitores ;
d) Socios honorarios ;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.).
g Io — São socios fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
$2° — São socios isolados todos os que pagam unia 

contribuição annual de 5$000.
$3° — E’ socio bemfeitor toda a pessoa que fizer 

á B. L. E. uma doação de, pelo menos, 
200S000.

4o — E* socio honorario toda a pessoa que prestar 
grandes serviços á B. L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto, 

g 5” — São grupos filiados todos os que. acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15$000, correspondente a seis so
cios, á razão de 2$500 cada um.

$ 6° — Os pagamentos são feitos adiantadamente.
Art. 3o — A «Brazila Ligo Esperantista» não inter

veni nas questões que dizem respeito á vida in
terna dos grupos filiados, que podem livremente 
agir, Segundo os seus estatutos,

Art. 4o — Os socios têm direito a:
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperantisto» 

orgam official da B. L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu- 

blicaçõas feitas pela B. L. E.
!• — Os grupos filiados podem, gratuitamente,

publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

Art. 5o — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á 
em sessões ordinárias de seis em seis mezes, 
nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

§ 1° — Os membros da directoria e os socios isolados 
têm direito a um voto cada um.

2 2* - Os delegados de grupo filiado têm direito a
tantos votos quantas vezes a contribuição total 
do grupo conti ver a quota annual de um socio 
isolado. Estes votos poderão ser accumulados 
por um delegado ou repartidos por dois ou 
mais.

Art. 6* —A «Brazila Ligo Esperantista» será dirigida 
por uma directoria composta de um presidente, 
um vice-presidente, um secretario geral, dois 
secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Congres
sos Brasileiros de Esperanto, ou em assemblea 
geral se houver um intervallo superior a dois 
annos entre dois Congressos.

E.
Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Ii ĝ. A. Couto Fernandes. 
Vicprezidanto — D-ro Venancio da Silva.
generala sek Motta Mendes.
zi se]ç — S-ro Odi.io Pinto.
2* sek — F-ino Yrany Baggi de Araujo.
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

GRUPOJ ALIĜINTAJ AL “B. L. E.”

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo : Praça 15 de Novembro, ioi, Rio de Janeiro.

2. ESPERANTO - KLUBO DE ARACAJU’.(1907). 
Sidejo : Aracajú, Sergipe.

3. VIRINA. KLUBO. (19121 Sidejo: Praça 15 de 
Movembro ioi, Rio de Janeiro.

4. GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN
DES». (1914). Sidejo : Rua Collares Moreira, iib. 
S. Luiz. Maranhão.

5. NOVA SAMIDEANARO. (1919). Rua Barão Rio 
Branco. Fortaleza. Ceará.

6. ESPERANTISTA RONDETO «VERDA STE
LO». (1919). São Bonifacio. Correto de Therezo- 
polis. Sta C&tkarina.

7. VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandú, 7M 
Pelotas. Rio Grande do Sui.

8. LABORISTA ESPERANTISTA GRUPO.(1921). 
Camerino, 16. Rio de Janeiro.

9. ESPERANTA SOCIETO DE BAHTA (1922) La
ranjeiras, 11. S. Salvador. Bahia.

10. GRUPO ESPERANTISTA DE S. PAŬLO 
(1922). Assemblea, 76. S. Paulo.

11. GREMIO ESPERANTISTA EVERARDO BA
CKHEUSER. (1923) . Sete Setembro, 116 - z 
Porto Alegre. Rio Grande do Sui.

12. BRAZILA ESPERANTISTA KLUBO DE ME- 
DICINO-STUDENTOJ. (1924). Fakuliato de Me
dicino. Praia Vermelha. Rio de Janeiro.

13. POPULARA ASOCIO ESPERANTISTA. (1924) 
Rua Coronel Scabra, 20. Moóca. S. Paulo.
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ESPERANTO

LA HELPA LINGVO DE RADIO

De 14— 19 aprilo okazis en Paris la 
Unua Internacia Kongreso de Radio-Amato
roj, sur kies tagordo ankaŭ troviĝis, laŭ ini
ciato de American Radio Relay League, la 
demando pri internacia helplingvo.

Dum la ĝenerala kunsido de 19. 4. la 
kongreso akceptis la jenan favoran rezolucion :

a) La Unua Kongreso de Internacia Ama
tora Radio Unio, konstatante la malfacilaĵojn 
kaŭzatajn per la diverseco de lingvoj en la 
internaciaj rilatoj, decidas rekomendi la studon 
kaj uzadon de Esperanto kiel helpa lingvo de
la internaciaj radiotelefonoj komunikoj k f 
disaŭdigoj, kiel ankaŭ de la resumoj aŭ tra
dukoj en revuoj kaj kongresoj.

b) La sama rekomendo estas farata pri 
radiotelegrafa] komunikoj en okazoj, kiam ko
respondantoj ne povas interkompreniĝi per nacia 
lingvo.

c) Sekve de tiu decido, la kongreso alpre
nas Esperanton kiel sian helpan lingvon inter
nacian flanke de la uzataj naciaj lingvoj.

O ESPERANTO E O RADIO

De 14 a 19 de abril p. p. teve logar em 
Karis ol.0 Congresso Internacional de Radio- 
Ainadores, em cuja ordem do dia figurava 
lambem a questão, proposta pela “American 
Kadio Relay League”, sobie a lingua auxiliar 
mternacional. Esse Congresso acceitou definiti
vamente o Esperanto como seu idioma interna
cional. Uma subcommissão especial, nomeada 
para o estudo da questão, acceitou, por 13 
votos contra 2 em branco, o mesmo idioma. A 
sessão plenaria unanimemente, com excepção

tl

de 1 voto para o inglez, e 1 voto para o Ido, 
resolveu o seguinte :

a) O l.° Congresso da União de Radio- 
Amadores, verificando as difficuldades decor
rentes da diversidade de linguas nas relações 
internacionaes, decide recommendar o estudo 
e o uso do Esperanto como lingua auxiliar das 
communicações e irradiações radio-telephoni- 
cas internacionaes, como também dos resumos 
ou traducções em revistas e congressos.

b) A mesma recommendação é feita a 
respeito das communicações radio-telegraphi- 
cas, em casos em que os correspondentes não 
se puderem comprehender por uma lingua 
nacional.

c} Como consequência desta resolução, o 
adopta o Esperanto como sua língua 

auxiliar internacional, ao lado dos idiomas nacio- 
naes empregados.

Foi presidente da commissão o Sr. Edmond 
Privat, relator do Congresso.

- * ** *
FRANÇA — O ministro dos Correios e 

Telegrapbos permittiu que a estação da “Ecole 
Supérieure des Postes et Telegraphes” dê u 
curso de Esperanto. Este é feito pelo Prof.
T. Cart, presidente da Academia de Esperanto 
e da “Ungva Komitato”, e professor na Es
cola de Sciencias Políticas de Paris. Na pri
meira lição falaram : Dr. Daniel Berthelot, 
membro da Academia Franceza de Sciencias, 
sobre “O Esperanto e a Sciencia’ ; o Sr. An
dré Baudet, Thesoureiro da Camara de Com
mercio de Paris, sobre “O Esperanto e o 
Commercio”; Dr. Pierre Corret, vice-presiden
te da Sociedade Franceza para o Estudo do 
Radio, presidente da Commissão Franceza 
para Experiências Radiographicas Trans- 
atlanticas, sobre “O Esperanto e o Radio”.

* *
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Tambem a “Radio Paris” inaugurou um 
curso de Esperanto, sob a direcção do Dr. 
Pierre Corret, presidente da Internacia Radio 
Asocio. No dia da abertura do curso falou o 
Sr. Ernest Archdeacon.

O governo austriaco e o Esperanto
A’ vista dos progressos que o Esperanto 

tem alcançado ultimamente em quasi todos os 
paizes civilisados, o Ministerio de Instrucção 
da Austria expedio um regulamento de exames 
dessa lingua auxiliar para obtenção de attesta- 
dos de sufficiencia.

O ensino será ministrado nas aulas secun
darias e os exames, que serão publicos, reali- 
zar-se-ão duas vezes por anno.

O governo francez appoia o Esperanto
No banquete de encerramento da Confe^ 

rencia para a applicação do Esperanto nas 
sciencias e no commercio, no qual o Presidente 
do Conselho foi representado, o Sr. Léonard, 
chefe do gabinete do Ministro do Commercio, 
annunciou que o Esperanto acabava de ser 
admittido na França como linguagem clara 
para as relações telegraphicas e radiotelegra- 
phicas; annunciou ainda o mesmo orador que o 
Governo Francez pedirá na próxima Conferen
cia Telegraphica Internacional que tambem 
seja considerado o Esperanto linguagem clara 
para a correspondencia telegraphica entre as 
nações.

O Papa Pio XI anima a propaganda do 
Esperanto

O numero de Maio da gazeta «Katolika 
Mondo» (Jkay Zug, Suissa) publicou uma carta 
de S.S. o Papa Pio XI dirigida ao Prof. Mo
desto Carolfi, presidente da «Itala Unuiĝo 
Katolika Esperantista» e director nacional de 
Ika para a Italia, cuja traducção damos em se
guida :

«N. 39.926. Vaticano, T3 de Março de 
1925.

Illustrissime Senhor
Dou cumprimento á gostosa incumbência 

de informar a V. Ex. que o Santo Padre se 
dignou de receber benevolamente a offerta, 
que V. Ex. quiz fazer-lhe 
publicados co 
xiliar Esperanto para a disseminação do Evan
gelho.

O Augusto Pontífice agradece a V. Ex. 
esse testemunho de dedicação filial e, animan
do os louváveis esforços, sob os aŭspicios de 

, dos documentos 
o fim de utilizar a lingua au-

favores celestiaes, dá cordealmente a benção 
apostolica.

Prevaleço-me da occasião para afíirmar a 
V. Ex. minha sincera estima.

De V. Ex.
Dedicado (a) P. G a sparti 

Cardeal

Conferencias internacionaes para a appli
cação do Esperanto nas sciencias 

e no commercio
De 14 a 17 de maio p. p. tiveram logar 

em Paris as conferencias internacionaes para a 
applicação official do Esperanto nas sciencias 
e no commercio.

Damos abaixo as noticias que até hoje nos 
chegaram atravez dos jornats esperantistas, 
principalmente do «Heroldo de Esperanto», da 
Allemanha.

Da conferencia scientifica demos noticia 
já em nosso numero anterior, nomeando-lhe os 
patronos. A commercial esteve sob o patrono 
da Camara Commercial de Paris, alem da so
ciedade «Esperanto e Commercio». Mais de 
150 camaras commerciaes de 28 paizes adheri
ram : Paris, Liège, Wurttemberg, Quebec, 
Pekin, Budapest, Sevilha, Athenas, Roma, 
Calcuttá, Casablanca (Marrocos), Espinho 
( Portugal), Cracóvia, Constantinopla, Praga, 
o Escriptorio Central de todas as camaras cotn- 
merciaes da Tcheco-Slovaquia, a Associação 
Commercial do Rio de Janeiro, a Federação 
das Associações Commerciaes do Brasil,a Liga 
do Commercio, a Academia do Commercio do 
Rio de Janeiro, aleni de grande numero cte 
aggrupamentos economicos e firmas commer
ciaes e industriaes.

A Conferencia Scientifica realizou-se no 
Instituto Oceanographico; dirigiram o movi» 
mento o Sr. Rollet de 1’Isle, ex-engenheiro 
geral da marinha franceza, o Sr. Rousseau, 
secretario da «Internacia Scienca Asocio Espe
ranta», e o General H, Sébert, esperantista da 
velha guarda. Das associações scientificas, que 
adheriram, destacamos as seguintes: Associa
ção Franceza e Norte-Americana para o Pro
gresso das Sciencias, Escriptorio Nacional de 
Meteorologia, da França; União das Associa
ções Internacionaes, da Bélgica; Academias 
Scientificas de Washington, Maryland e Ma
drid; Sociedade dos Engenheiros Civis, da 
Inglaterra; Sociedade de Engenheiros Mecâni
cos, dos Estados Unidos, Estação de Physica 
e Chimica Agricola, da Bélgica (official); 
Associação Polytechnica, do Uruguay, alem 
de varias nossas, taes como: Sociedade de
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Geographia do Rio de Janeiro, Club de Enge
nharia, Faculdade de Direito do Rio de Janei
ro, Sociedade de Medicina e Cirurgia, Instituto 
Historico e Geographico Brasileiro, Sociedade 
Brasileira de Piscicultura e Oceanographia, 
Sociedade de Agricultura, Associação Brasi
leira de Imprensa, Faculdade de Philosophia, 
Instituto Brasileiro de Contabilidade. Pryta- 
neo Militar, Instituto de Docentes Militares, 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro e 
Academia de Odontologia.

Apezar de não ter havido convite especial 
aos governos, fizeram-se representar official- 
mente os governos dos seguintes paizes: 
Allemanha, China, França, Hespanha, Hun
gria, Italia e Lithuania.

A abertura solenne foi feita pelo Prof. 
Charles Richet ; por essa occasião falaram : 
Prof. Berthelot, membro da Academia Scien
tifica sobre : «Esperanto e Sciencia»; o Dr. 
F. Corret sobre «Esperanto e T. S. F.» e o Sr. 
A. Baudet sobre «Esperanto e Commercio», 
todos em francez. Em seguida,o Dr. Ed. Privat 
fez um discurso em Esperanto.

A 16 serviuse um banquete em que toma
ram parte mais de 200 ccnvivas.

Alguns votos e decisões da Cenferencia Scientifica

a) Governos officiaes:
Auxilio a pedir — Pedir-lhes que incluam 

o Esperanto como materia facultativa, depois 
obrigatória, nas escolas scientificas e teclini- 
cas; dar preferenda aos candidatos, que sai
bam Esperanto, para os cargos publicos; fazer 
usar o Esperanto nos escriptorios nacionaes 
officiaes, para as relações com o estrangeiro 
(meteorologicos, aeronáuticos, telegraphicos, 
polidaes, etc.); fazer propostas e manter seu 
apoio ao Esperanto na Liga das Nações; dar 
auxilio moral e financeiro ás sociedades techni- 
cas e scientificas esperantistas.

Meios a empregar—Os esperantistas devem 
obter das associações scientificas e technicas 
manifestações pró-Esperanto, que serão entre
gues ao governo; informar este de todo movi
mento semelhante em outros paizes.

b) Associações e Congresos:
Auxilio a pedir—Abrir cursos de Espe

ranto nas academias scientificas; escrever 
artigos em ou sobre Esp. nas revistas scienti
ficas; eleger uma commissão para um vocabu
lario de termos technicos em Esp.; escolher o 
Esp . para os congressos.

Meios a empregar — Para este fim devem 
agir os proprios membros da Associação ou 

Congresso; exigir a eleição de uma commissão 
para estudar as questões relativas ao problema; 
por occasião de algum congresso internacional, 
trabalhar junto á Commissão antes que esta 
escolha as linguas nacionaes a adoptar; du
rante o congresso continuar ainda mais a tra
balhar até a realização do seu desejo.

c) Organismos internacionaes officiaes ou 
não:

Auxilio a pedir — Pedir que usem o Espe
ranto nas correspondências e publicações ; 
propor ao governo ou autoridades de que 
dependem esses organismos, o uso exclusivo 
do Esperanto.

Meios a empregar — Acção junto dos dire- 
ctores desses escriptorios, propondo-lhes tra- 
ductores e professores de boa vontade; citar, 
como argumento, os resultados já adquiridos, 
ex. na Liga das Nações.

d) Editores, firmas de publicações technicas e 
scientificas :

Auxilio a pedir
publiquem traducções de obras de valor, voca
bulários internacionaes, pequenos livros em 
Esperanto fáceis de traduzir sem estudo da 
lingua; que usem o Esp. na correspondencia; 
que facilitem á Associação Scientifica Espe
rantista a publicação de seus documentos ; 
que publiquem artigos de propaganda, infor
mações, etc. sobre o Esp.

Meios a empregar — Demonstrar quanto 
poupa o emprego universal do Esp., que já 
tem uma clientela universal.

e) Scientistas, technicos, firmas ou sociedades 
industriaes :

Fazer que os editores

Auxilio a pedir — Instigabos a estudar o 
Esp., que o propaguem em seus meios, con
gressos, etc.; as firmas industriaes, a que 
usem o Esp. para a correspondencia com o 
estrangeiro, a fazerem saber, nas cartas e 
enveloppeS' que usam o Esp.; e a que moral ou 
mesmo financeiramente contribuam para a 
Associação Scientifica Esperantista.

Meios a empregar — Cada esperantista 
trabalhe em seu meio particular, para esse 
fim.

Resoluções da Conferencia Commercial-

1) Seja em todo o mundo obrigatoriamente 
ensinado o Esperanto nas academias de com
mercio ; 2) Em todos os paizes as camaras de 
commercio favoreçam o ensino dessa lingua ; 
3) Sejam fundadas aulas commerciaes de Es
peranto nos paizes em que elle ainda não 
exista.

Varias outras propostas foram submetti- 
das e acceitas.
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EHOJ EL LA SCIENCA KONFERENCO

Parizo la 17-an de Majo 1925.

S-ro Inĝ. A. Couto Fernandes,
Prezidanto de Brazila Ligo Esperantista

S-ro Prezidanto kaj amiko,
Hieraŭ, dum la lasta laborkunsido de la 

Scienca Konferenco, mi ricevis vian leteron, 
transdonitan al mi de la Sekretario Sro Rous
seau.

Mi tuj petis la parolon, laŭtlegis la lete
ron kaj la aldonitan resumon de la efika la
boro de la B. L. E., sub via inteligenta kaj 
fervora gvidado, kaj aldonis mem kelkajn 
vortojn je laŭdo, al kiuj partoprenis la ĉeestan
toj per longa aplaŭdado.

Vian resumon mi donis poste al la Se
kretario, kaj la kunveno reprenis interesan 
diskutadon pri teknikaj vortaroj ; diskutado, 
kiun oni konsentis interrompi nur por mal
longa momento por aŭskulti la reprezentanton 
de B. L. E.

Tiu reprezentanto vin kore dankas pro la 
honoro al li farita. Granda estas, efektive, la 
honoro paroli en la nomo de unu el p1/ age
maj, sukcesplenaj, progresemaj Asocioj Espe
rantistaj de la tuta mondo.

Akceptu, sinjoro kaj amiko kaj transdonu 
alla membroj de via Ligo, mian koran sami
deanan saluton

Enrique Legrand

XVII Universala Kongreso de Esperanto
J" * • •

ĜENEVO. 2-7 Aŭgusto 1925

Ĝis fino de Aprilo jam aliĝis entute 250 
personoj el 19 landoj, t. e, el: Aŭstrio, Brazi- 

« .AA •lio, Britlando, Bulgarujo, Ĉeĥoslovakio, Dan
lando, Francujo, Germanujo, Hispanujo, 
Hungarujo, Italujo, Latvujo, Nederlando, Bo
lujo, Persujo, Rutnanujo, Ssvilando, Sud- 
slavujo kaj Usono.

Jen la programo dela Somera Universita
to en Esperanto, kiu malfermiĝos la Slan de 
Julio :

FAKO-PSIKOLOGIO KAJ PEDAGOGIO
S-ro d-ro Cli. Baudouin, privatdocento ĉe 

la Universitato de Ĝenevo kaj profesoro de la 
Instituto J. J. Rousseau: Psikagogio, arto de la 
memdisciplino'. 1. moralaj teknikoj. 2. psikote
rapio.

S-ro d-ro P. Bovet, profesoro ĉe la uni
versitato de Ĝenevo kaj direktoro de la insti

tuto J. J. Rousseau: Psikologio kaj morala 
edukado. 1. La instinktoj de la infanoj. 2 Ilia 
morala utiligo.

S-ro d-ro J. C. Flilgel, profesoro ĉe la 
fakultato de Filozofio kaj Psikologio de la 
Universitato de Londono : Psiko-analizo kaj 
edukado.!. La psiko-analizo kiel metodo kaj 
teorio. 2. La evoluado de l’homa menso laŭ 
psiko-analiza vidpunkto. 3. Edukaj kaj sociaj 
aplikoj de la psiko-analizo.

En kontakto kun la prelegoj okazos ĉiu
tage grupaj vizitoj al lernejoj kaj sciencaj 
centroj en Ĝenevo sub gvidado de instruistoj 
haj scienculoj.

FAKO PRI LINGVOSCIENCO.
Tiu fako ĉefe celas prepari kandidatojn # A

al ekzamenoj. Ĝin organizas la Internacia Ins
tituto de Esperanto sub gvidado de d-ro Diet- 
terle kaj en ĝi instruados s-roj Andreo Ĉe, Vi- 
lho Setala kaj Petro Stojan pri historio, 
sintakso kaj lernigado de Esperanto, La prele
goj okazos en la Virina Lernejo de Socioj, 
Studoj, direktata de f-ino d-ino Beck.

LA BALO KUN LANDAJ KOSTUMOJ

Multaj petis, ke oni reprenu la kutimon 
de la granda solena balo kun naciaj aŭ landaj 
kostumoj. Tial la Organiza Komitato reko
mendas speciale al ĉiuj sinjorinoj kaj fraŭlinoj, 
ke ili enmetu la landan aŭ nacian aŭ vilaĝan 
tipan robon en sian valizon antaŭ la forvojaĝo.

RADIO E ESPERANTO

SUISSA—Por iniciativa do Dr. E. Privat, 
fundou-se a Sociedade de Broadcasting“Radio 
Genebra”, que funcciona em um salão cedido 
gratuitamente pelo Governo de Genebra. De 
accordo com os estatutos approvados pelo 
Governo, o Esperanto é considerado a lingua 
auxiliar internacional official nas irradiações 
para o exterior.

• •
Estações de broadcasting que irradiam 

cursos de Esperanto :
Allemanha — Berlim, Breslau, Francfort, 

Koenigsberg, Koenigswusteihausen, Munich, 
Munster e Stuttgart.

Australia — Melbourne (3 L O) e (3 A R).
Austria — Vienna.
Canadá — Victoria.
Dinamarca — Cope n hague.
França — Radio-Paris e Escola Superior 

dos Correios e Telegraphos.
Hespanha— Radio-Barcelona.
Italia — Roma.
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México — México.
Russia —'Moscou.
Suissa — Radio-Genebra. 
Uruguay — Montevideo.

“Radio-News”, a radio-revista de mais 
successo em todo o mundo, que possue mais 
de 400.000 assignantes, terminou em Junho 
ultimo o seu curso de Esperanto. Em segui
da iniciará a publicação de artigos technicos 
em Esperanto e inglez.

Lingva Komitato kaj Akademio

Jen la rezultato de la voĉdonoj : 
Voĉdonintoj : 92.

LINGVA KOMITATO

S-roj Behrendt, de Lajarte, Tellini, f-ino 
Zochepank kaj s-ro Kastner.

Ĉiuj elektitaj.

AKADEMIO

S roj Christaller, Warden, Nylén, Isbrü- 
cker, Bailey kaj Migliorini (elektitaj) kaj 
aliaj.

C. K.

S-ro Kenn el la Centra Komitato devas 
reiri hejmen Ĥinujon kaj rezignis sian sidon 
en la Komitato.

La Konstanta Reprezentantaro kun kon
sento de Centra Komitato decidis inviti s-inon 
Isbrŭcker fariĝi ano de C. K. anstataŭ s-ro 
Kenn.

Esperantista Kongresa Dataro

Julio 8-12 : Nord-Amerika XVII-a Kongreso 
en Cleveland.

Julio 9-12 : Bulgara XIIa Kongreso en Sofio.
Julio 11-12 : Sveda Laborista Kongreso en 

Uddevalla.
Julio 31-7 Aŭg.: Somera Universitato Interna

cia en Genève.
Aŭgusto 1 : Antaŭkongreso en Bern.
Aŭgusto 2-7 : Universala XVII-a Kongreso 

Genève.
Aŭgusto 8-10 : IV-a Tutaŭstria 

Salzburg.
Aŭgusto 11-15 : Sennacia V-a 

Wien.
Aŭgusto 12-16 : Katolika X a

Paris.

Kongreso

Kongreso

Kongreso

en

en

en

en

Deka Katolika Esperanto-Kongreso 
en Paris.

De 13 ĝis 16 aŭgusto okazos en Paris la 
Deka Kongreso de la Katolikaj Esperantistoj. 
Jam kelkaj episkopaj moŝtoj konsentis protekti 
la kongreson. La ĉefa temo de la kongreso 
estas la katolika gazetaro. Estas certe, ke Es
peranto povas multe helpi la gazetaron, kaj 
tute prave oni elektis tiun temon. La loka ko
mitato de la kongreso zorgas ankaŭ pri distra
ĵoj por la kongresistoj inter la laborkunsidoj.

La kongresa kotizo estas 25 fr. fk. Ĝi 
donas la rajton ĉeesti ĉiujn kunsidojn kaj la 
amuzan vesperon, ricevi kongresajn dokumen
tojn kaj insignon. Oni devas sendi la kotizaĵon 
al la kasistino de la kongreso : Fraŭlino M. 
Larroche, Deka Katolika Esperanto-Kongreso, 
55, rue de Vaugirard, Paris (6).

Por la francaj gesamideanoj estas notinde, 
ke f-ino Larroche havas poŝtkonton en Paris 
n-ro 73867.

La ĉefsekretario de la Loka Organiza Ko
mitato :

Pierre y. A. Muffangy
14bis, Avenue Galois, Bourg-la-Reine (Reine).

lnternacia Katolika Esperanto-Konferenco.

Okaze de la 5-a Internacia Katolika Kon
greso de Ika (Internacio Katolika, Zug, Svis
lando), kiu pritraktos la interesegan proble
mon : la problemo de raso kaj nacieco laŭ 
kristana doktrino, estos aranĝata speciala pro
paganda konferenco por Esperanto inter la 
katolikoj. Ĉiuj katolikaj samideanoj estas in
vititaj partropeni al ĉi tiu interesega kaj grava 
konferenco. Ili samtempe havos okazon ĉeesti 
al la impona internacia kongreso, okazonta 
sub la protektorato de Lia Eminenca Moŝto, 
Kardinalo Bourne de Westminster kaj ĉeesto 
de aliaj episkopoj diverslandaj.

Anoncu vin tuj ĉe Ika-Oficejo, Zug, Svis
lando.

Internacia Kongreso por Industria Bonfaro
Tiu ĉi kongreso okazos de 20.—26. 6. 

1925 en Vlissingen (Nederlando). La kongres- 
sekretariejo deklaris la oficialan uzon de Es
peranto kaj sendon de esperantlingvaj rapor
toj, se oni petas tiajn el diversaj landoj por 
publikigi ilin en la nacilingvaj ĵurnaloj. Adre
so: International Industrial Welfare Cougress, 
Secretariat : M. L. Fledderus, Glassworks, 
Leerdam, Nederlando. Persone ĉeestos M. L. 
Wild, sekretariino de la Lissa Esp. Grupo, 
Lyss, Svislando. -a.
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Liberpensula Kongreso.
Sub la aŭspicioj de la «Eédéracion Inter

nationale des Sociétés de Libre Penseo» oka
zos Kongreso en Parizo de 15 ĝis 18 aŭgusto 
1925, kaj la lnternacia Ligo de Liberpensuloj 
deziras, ke liberpensuloj esperantistaj ĉeestu 
grandnombre, ĉar tiu Ligo enkondukos la de
mandon pri Esperanto.

Estas la devo de ĉiu esperantisto, kiu 
estas membro de iu nacia liberpensula asocio, 
peti sian asocion sendi lin kiel delegiton, 
ankaŭ ĉiu, kiu intencas iri al tiu Kongreso, 
sed ne reprezentos iun asocion bonvole skribu 
al s-ro E. E. Yelland, 3, Fonthill Road, Lon
don, N. 4.

Pri pluaj detaloj de la Kongreso ni sciigos 
en junio en diversaj esperantistaj gazetoj.

Int. Ligo de. Liberpensuloj 
Sekr : Kurt Hubricht, Mariannenstr. 22, 

Leipzig-N. (Germ.).

BUGRINHA
(El la romano de d-ro Afianio Peixoto)

De fruintaneco ŝi montris sin malobeema 
kaj obstinema ; de tiaj ecoj devenis ŝia nomo, 
esprimo de ŝia fizika aspekto: bruneta haŭto, 
haroj kaj okuli)j tre nigraj, blankaj dentetoj, 
indiferenta je la doloro, kontraŭstarema al la 
malfacilaĵoj, nesubmetiĝema, kelkfoje kapri
cema... Tial, oni nomis ŝin Bugrinha, (1) alno
mo vere akordanta al ŝi, kies bapta nomo estis 
preskaŭ forgesita kaj sciita nur de malmultaj. 
Arbarindiĝeno ne estus, pli ol ŝ:, sovaĝa. 
Se ŝi kolektiĝis kaj pro iu riproĉo ne volis- 
manĝi, ŝi pasigis horojn, matenojn, vesperojn, 
tagojn, enmetante en la buŝon nenian manĝa- 
ĵeton. Obstinis ŝiaj gepatroj^por ŝin venki, 
sed, venkite de 1’kompato, ili cedis, kaj tiam 
'la delikataj manieroj, la petegoj, trafis tion, 
kion ne sukcesis atingi la perforto aŭ la mal
mildo. Iutage, kiam ŝia patro estis pli kolera, 
li ŝin punbatis per liano ; tial ŝi enprofundiĝis 
en la arbaron kaj ne revenis, malgraŭ la nokto, 

.kaj kvankam vokata kaj ĉie serĉata, kun la 
helpo de 1’lumo de brulanta torĉo : ĉio estis 
vana ; ŝi restis sur arbo, kie ŝi kaŝis sin kaj 
pasigis la nokton, duone maldormante, duone 
dormetante, sed ne cedis... Nur matene, ĉe la 
petegoj de 1’ onklino kaj samtempe duonpatri-

1) «Bugrinha» estas netradukebla vorto portuga
la. Ĝ estas virinseksa diminutivo de alia vorto «bugre», 
-uiumo dela brazila indiĝeno: seneduka, sovaĝt, do 

. kun malmildaj manieroj du pratempa homo. Oni aldiru 
tamen, ke tiaj ecoj kunestas kun aliaj ŝUindaj: la fir
meco de karaktero kaj mirinda volfu»(o, al km cedas 

' eo. Tia estas nia «heroino», ian oni ŝ n vidas en la 
inta romano baldaŭ aperonta.

no, ĉar ŝi jam ne havis patrinon, ŝi cedis kaj 
revenis hejtnen. Sed, de tiu tago, ŝi firme mi
nacis : se aliafoje ŝia patro ŝin tuŝos eĉ per la 
mano, li ne vidos ŝin plu ; ŝi foriros de li mal
proksimon, por ĉiam...

Kvankam li sentis la instigojn de la ribe
lemaj naturoj, kiuj ne toleras kontraŭdiron, la 
patro moderigis sian ne malofte tro ardan ko
leron, ĉar la edzino, pacigema, rememorigis al 
li bonhumore:

•     9 * *’

— Vi estas prava... Sed ŝi nenion ŝtelis .. 
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝis nur vulpoj...

— Sed ini ne estas malbone eduktita ..
— Vi havas la saman naturan inklinon... 

kaj la ŝia estas Ia via... Heredita, ne ŝtelita... 
Toleru ŝin tian, ĉar ŝi ne sin modifas...

Vere estis, kvankam ŝi tion ne diris, ke 
lia filino venĝis la aliajn virinojn, fratinojn 
kaj parencinojn, kiuj iam suferadis kaj anko
raŭ suferas nun, pro lia malmilda, ĉiam neto
lerema temperamento. Tial eble, pro tiu evi
denta vero kaj la timo, ke la senpripenseco de 
la knabino povas naski neripareblajn reefikojn 
kontraŭ lia severeco, Manoel Alves, bovisto en 
S. José, helpata de 1’ patrina mildeco, iom 
post iom cedis kaj ĝuigis al Bugrinha la plenan 
liberecon, kiun postulis ŝia naturo. Nur la on
klino kaj duonpatrino, bona kiel dua patrino, 
kaj kiun ŝi tia nomis iafoje, sukcesis malrekte, 
ruze, alfari tiun tumulteman spiriton al la 
hejma kondiĉo. Sed, dum multaj jaroj tiu edu
kado estis nesufiĉa kaj ŝajnis eĉ dube rezul
tonta.

En la tagoj,kiam Georgo venis al S. José, 
tiam ĉio estis permesata kaj laŭrajta, kaj nur 
la ordonoj kaj konsiloj al li donitaj efikis kon
traŭ la kunulino kaj la knabetoj de 1’ grupo, 
konsistanta el ĉiuj negretoj kaj edukitoj en la 
farmobieno, ĉiuj knaboj loĝantaj en la ĉirkaŭ
aĵoj, kiuj kunvenis por la vilaĝaj ludoj, en la 
arbaroj kaj terkulturejoj, apud rivero S. José. 
El ili, pro sia kuraĝo kaj vigleco, ĉiam antaŭe 
longirante la vojojn j m kaŝitajn de 1’ kamp- 
herboj, tra la arbetaroj, trapasante la arba
ron, malleviĝante por pasi sub falinta trunko 
aŭ devojiĝante por eviti la dornojn de senkul
tura dornarbo, ilin kondukis ĉiam ŝi, kaj ne 
nur ŝi gvidis, sed ankaŭ iafoje protektis. La 
etulojn, ĉe iu malfacila trairejo, ŝi portis aŭ 
helpis superi la kontraŭaĵojn. De ĉiuj, kiel re
pagon, ŝi ricevis absolutan fidon kaj senkon
diĉan submetiĝon : se ŝi ordonus, ili ruliĝus 
sur la deklivo malsupren, aŭ liverus sin al la 
ondantaj akvoj de la rivero, en momento de 
trovoluinena torentego, sentime, ĉ irili plene 
fidis je ŝia zorgo.Kaj kvankam ŝi egalis la pli
grandajn laŭ la kresko kaj eslis malpli vigla,
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dis kaj 
ne mi-
per la 

li mal

a Tibe
ron, la 
lati ko
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S-ro Francisco Falcão faris paroladon pri 
«Esperanto kaj komerco». Poste parolis f-ino 
Anna Weyne kaj s-roj d-ro Luiz Correia, d-ro 
Livio Cesar, Euclydes Cesar, Paulo Avelar 
Rocha kaj Deusdedit Mendes.

Priparolis pri tiu festo la ĵurnalo «Correio 
do Ceará*, kaj la revuo «Fanfarra*. Tiu ankaŭ 
aperigis sciigon pri Esperanto kaj Radio.

PERNAMBUCO.

àtelis ..

ita ..
inon...
elita...

Recife. S-ro Sebas
tião de Albuquerque malfermis kurson de 
Esperanto ĉe «Gy mn asio do Recito, kies di
rektoro estas pastro Felix Barretto. Li publiki
gis artikolon pri «Esperanto kaj la Eklezio* 
en la gazeto A Tribuna.

BAHIA.
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Nazareth. O Conservador 
publikigis artikolon de nia malnova samidea
naro s-ro Anisio Melhor titolitan «Lingvo In
ternacia* .

S. PAULO. — S. Paulo. La dua marta 
numero de la duonmonata bulteno de la societo 
«Radio Educadora Paulista», kiu funkcias en 
la Palaco de la Industrioj, publikigis artiko
lon pri Esperanto titolitan : Kto estas Espe
ranto ? — r'' *
gramatiko.

— Sub la aŭspicioj de «Populara Asocio 
Esperantista* malfermiĝis kurso de Esperanto 
gvidata de la dana esperantisto s-ro Hary Pe
tersen.

Gi funkcias ĉe la teknika oficejo de s-ro 
inĝ. G. Arthur Brown, prezidanto de «Grupo 
Esperantista de S. Paulo*.

— Jãboticabal. En «O Combate* aperis 
du artikoloj pri Esperanto, dank’al nia sami
deano d-ro Renato Cartaxo.

RIO DE JANEIRO. — Je la 28“ de 
marto, ĉe la sidejo de «Radio Sociedade de Rio 
de Janeiro», s-ro inĝ. A. Couto Fernandes, 
subdirektoro de la Nacia Telegrafo, malfermis 
kurson de Esperanto por Radio-Amatoroj.

— La «Brazila Gazetara Asocio» decidis 
en sia kunveno de la 1“ de Aprilo elekti repre
zentanton por ĉeesti la «Internacian Konfe
rencon por la Uzado de Esperanto en la Scien
coj Puraj kaj Aplikitaj».

— Dum kunveno de la «Brazila Katolika 
Unuiĝo» sro A. Couto Fernandes legis la 
^eteron de Lia Kardinala Mosto Gasparri pri 
la beno de Papa Pio XI al Esperanto.

— Je la 23? de Junio s-roj Gentil Fer
nandes kaj Maltez Fernandes, estraranoj de 
«Brazila Klubo de Medicino-Studentoj», liveris 
al la germana ambasadoro peton transsendo
jn al la germanaj medicino-studentoj por ke 
tli klopodu por la traduko esperanten de gra
vaj germanlingvaj medicinaj verkoj. Tiu peto 

H

estas subskribita de pli ol 200 studentoj de 
la Medicina Fakultato de Rio de Janeiro.

— La medicina revuo «Medicamenta* 
publikigis artikolon pri la Internacia Scienca 
Konferenco.

— La ilustrita revuo «Universal* aperigis 
kelkajn sciigojn elĉerpitajn el esperantistaj 
ĵurnalojn.

— Multaj informoj pri la progresoj de 
Esperanto en la tuta mondo aperis precipe en 
la jenaj gravaj ĵurnaloj : Jornal do Commercio, 
O Paiz, O Jornal, A Noite, A Patria, Jornal 
do Brasil, k. c.

A. C. F.

ĈILIO
La ĉilia lingva subkomitatoSantiago.

elektis novan estraron. S-ro Sepúlvedra Cua
dra estas reelektita prezidanto kaj s-ro Castillo 
sekretario. En kunsido de la subkomitato oni 
traktis la restarigon de la Klubo Zamenhof.

URUGVAJO

Montevideo. Radio Esp. kurso bone suk
cesas. Komenciĝis du kursoj en sidejo de U. 
F. S. kun 20 lernantoj. Kursojn por sinjorinoj 
de la Ruĝa Kruco kaj genistruistoj gvidas sro 
Fernandez.

-) •• (~
Grava aktuala sciigo

Samtempe kun la aliaj ĉirkaŭ 15 naclin- 
gvaj tradukoj de la plej nova verko de Fran
cesco Nitti (iama ministrara prezidanto itala) 
aperos sub la titolo «LA PACO» (aro da paro
ladoj faritaj en Skandinavio kaj en Svisando) 
speciala Esperanto-eldono. La tradukaj labo
roj nuntempe estas farataj de du lertaj espe
rantistoj. La diplomato kaj pacifisto mem ins
tigis la eldonejon de la Frankfurter Societats- 
Druckerei, Abteilung Buchverlag, Frankfurt 
a.M., fari specialan Esperanto-tradukon por 
konatigi kiel eble plej rapide siajn ideojn al 
la tuta mondo.

II

II

Experimental Wireless
Tiu grava angla radiofona revuo, pro la 

antaŭdecido de la American Radio Relay Lea
gue subteni Esperanton, jam presigis 6-paĝan 
radio-kurson de Esperanto, Anglan-Esperan
tan radio vortaron kaj Esperantan-Anglan 
radio-vortaron. Poste en ĉiu numero aperas 
teknikaj artikoloj en Esperanto.

La jaro kotizo de tiu revuo estas 20 svisaj 
frankoj. Ĉiu numero 1.5 s. fr. Adreso : Dorset 
House, Tudorstr., London E. C. 4.
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PELO BSTRANGE1ROl

O ESPERANTO OFFICIALIZADO

Em Magdeburga o numero de crianças que que
rem aprender o Esperanto, a partir da Paschoa de 
1925, attingiu a 1.400. A Instrucção Publica arranjou 
dous cursos, nos quaes 60 professores tomam aulas de 
seus collegas, os Srs. Wottrick e Rochmann.

O Ministerio do Interior da Austria publicou um 
regulamento de exame para o ensino do Esperanto nas 
escolas publicas medias e para diploma de conhecimen
to dessa lingna. Serão nomeadas commissões especiaes 
para o exame de capacidade e para o de acquisição de 
documento que prove conhecimento do idioma auxiliar. 
O director, e se necessario tambem o vicc-lirector, 
alem de outros membros das commissões, serão nomea
dos pelo ministro da Instrucção pelo praso de 3 annos. 
Os exames se realizarão duas vezes por anno : na pri
mavera e no outomno, e serão publicos, constando de 
parte oral e parte escripta.

CONGRESSO DA FEDERACAO ESPERANTISTA 
DA REGIÃO PARISIENSE, EM VERSAILLES

A 20 de abril p. p., no liceu Hoche, em Versailles, 
reuniu-se o Congresso da Federação Esperantista. A’s 
10 h. da manhã, o presidente Sr. Couteaux declarou 
que se criaram 11 novos grupos no ultimo anno. Pelos 
cursos do radio venderam-se 1.600 livros didacticos. 
Ao banquete do meio dia estiveram presentes 150 pes
soas, entre as quaes delegados officiaes. Entre outros, 
sentaram-se á mesa de honra: os representantes do 
Subsecretário do Estado, de Instrucção Technica, o 
delegado do Prefeito, Sr. Marcome, presidente da So
ciedade de Turismo, de Versailles, o Sr. Prof. Gros- 
jean-Maupin, acadêmico e director do Instituto Nacio
nal de Cegos, o Gen. Bastien, o Dr. Pierre Corret, o 
Sr. Eyquem, emento conselheiro da Corte de Appella- 
ção, o Sr. Rollet de 1’Isle, ex-engenheiro geral da ma
rinha franceza, o Sr. Prof. Aymonier, o Sr. Usami, 
membro da delegação japoneza na Liga das Nações, o 
Sr. E. Archdeacon, o sr. Enrique Legrand, uruguayo, 
etc. O governo fez-se representar por um delegado, 
que falou sobre o interesse que apresenta o Esperanto - 
em todos os ramos da actividade humana; o Sr. Prof. 
Guadet falou sobre “O Esperanto ea Pedagogia”. 
Falaram em Esperanto o Srs. Legrand, Usami e War- 
nier. O delegado japonez discorreu sobre os laços de 
approximação entre o Oriente e o Occidente por meio 
do Esperanto.

O ESPERANTO NO COMMERCIO

Por occasião da Conferencia Commercial de Gene
bra, no aano passado, escolheram-se de varios paizes : 
Inglaterra, França, Allemanha, Italia, Austria, etc., 
representantes que tomaram a si o encargo de se pôrein 
em communicação com as camaras de commercio ou 
grandes jornaes, para a effectivação de uma experien- 
cia internacional sobre o ensino do Esperanto aos em
pregados no commercio em diversas nações. Damos 
aqui o successo alcançado na Allemanha. A casa edito
ra Rudolf Mjsse, que é simpathica ao nosso movimen
to, publicou em o “Berliner Tageblatt”, dezembro de 
1924, um curso de Esperanto para commerciantes, os 
quaes, após 13 lições de 2 horas cada uma, deveriam 
ser capazes de se corresponderem tm Esperanto com 
os collegas, alumnos de cursos semelhintes de outros 
daizes. Ao que se distinguisse da classe foi promettida 

a participação gratuita na Conferencia Commercial de 
Paris, que ora se realisa. Inscreveram-se 110 pessoas. 
Destas, escolheram-se 25 mais intelligentes. Escreve o 
Sr. H. Nicke!, de Potsdam, que assistiu a varias aulas, 
o segurnte : Já na 3* lição o progresso era visível. 
Após 3 semanas dava se a 6* aula: duas horas de con
versação só em Esperanto. A 9? lição consistiu em ani
mada conversa sobre assumptos correntes diarios. Dos 
25 alumnos ficaram fieis ao curso 19, dos quaes é diffi- 
cil distinguir qualquer. A casa R. Mosse decidiu então 
mandar dous a Paris e distribuiu muitas publicações 
em Esperanto a todos.

O ESPERANTO NA POLICIA

Em uma conferencia havida em Vienna ha certo 
numero de annos, foi acceito o latim como lingua in
ternacional da policia. Ha pouco, porém, as gazetas 
esperantistas noticiaram a introducção do Esperanto 
na Policia Rumaica, isso giaças aos esforços do Sr. 
Romulus Tainescu, chefe da Policia da Rumania. Se. 
melhante successo foi obtido mais tarde na policia 
polaca. Após estudo da questão pela Commissão Peda
gógica e aviso do director na Escola Policial, Sr. W. 
Sobolewski, foi aberto um inquérito, afim de saber da 
eventualidade de conhecerem os policias polacos algo 
de Esperanto e egualmente indagar se estariam dis
postos a aprendel-o os que o não soubessem. Anuun- 
ciaram-se 400 policias de todo o paiz. Em consequência 
disso, vão abrir-se cursos officiaes em todas as grandes 
cidades. Além disto, o commandante delegou tres 
pessoas, que percorrerão o paiz fazendo prelecções. 
Em breve entrarão os policias, que aprenderem o Es
peranto, para a Liga Policial Mundial, de Budapest.

ESPERANTO E ESCOTISMO

A Liga Escoteira da Hungria decidiu o seguinte: 
“O Esperanto, como lingua neutra universal, muito 
facil de aprender, revelou-se um auxiliar ideal dos es
coteiros por occasião de festas estrangeiras e nas rela
ções com collegas de outros paizes. Assim, a Liga 
Escoteira resolve acceitar o Esperanto como interprete 
especial entre os escoteiros.”

P. C. A.

Korespondado
S-ROJ OTOKAR GLASER haj ANTO

NIN PTAĈEK, Náchod-Plhov c*. zo. Ĝehoslo- 
vabujo, interŝanĝas papermonoj n, papiliojn, 
Pli., Pm. kaj cigaredojn .

S RO FRITZ PERDIGÃO, 
Rio de Janeiro, Brazilio, intel ŝanĝas ĉefeĉajn 
ŝlosilojn.

Informo pri vojaĝado en Finnlando.

La Informa Servo de la Ekstera Ministerio 
de Finnlando petas nin informi al la tutmonda 
esperantistaro, ke la Ministerio sendis al ia 
legacioj kaj konsulejoj de Finnlando ekzemple* 
iojn de la lukse presita ilustrita verko «Voja
ĝado en Finnlando» por senpaga disdono al Ia 
persunoj, kiuj interesiĝas pri Finnlando. Kun
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Esperanto-Instituto de Finnlando 
Kluuvikatu 7, Helsinki.

lllTERMCIA STUDENTA ESPERANTISTA ASOCIO
(I.S. E. A.)

Komuniko n-o 2

Ni ankoraŭfoje sciigas, ke ĉiujn sendaĵojn 
por Internacia Studenta Esperantista Asocio 
oni devas direkti al sekretario : Ignacy Koss. 
Warszawa (Polujo), Leszno 28 m. 13.

Komuniko n-o 3.

Ni sciigas la esperantistan studentaron, 
ke depost 1. 3. 1925 nia Asocio komencas ak
ceptadi membrojn. Ne povante tie ĉi presi la 
tutan statuton, kiu baldaŭ aperos, ni presigas 
nun ĝiajn plej gravajn punktojn koncernantajn 
la celon, membrecon kaj crganizon de ISEA.

Celo.

Sub la nomo «Internacia Studenta Espe
rantista Asocio» (ISEA) estas fondita Asocio, 
kiu celas :

a) propagandi Esperanton inter la tut
monda studentaro ;

b) per praktika per-esperanta laboro 
plifaciligi ĉiuspecajn rilatojn : scien
cajn, moralajn, materialajn, k. a. inter 
ĉiulandaj studentoj.

Membroj.

La Asocio konsistas el membroj aktivaj, 
aspirantaj, subtenantaj kaj honoraj.

a) aktiva membro povas esti ĉiu altlerneja

do.
nisterio 
ttnonda 
is al Ia 
semple* 
«Voja

do al Ia 
o. Kun

studento kaj studentino, kiu akceptinte 
tiun ĉi statuton, pagas la jarkotizon 
fiksitan ĉiujare de la Centra Komitato;
aspiranta • • embro povas esti ĉiu ler
nanto de superaj klasoj de mezlernejoj;

c) subtenanta membro povas esti ĉiu per
sono kaj organizaĵo, kiu deziras mone
subtenadi la agadon de Asocio ;

BRAZILA. ESPERANTISTO

. dj honora membro povas esti ĉiu fameko
nata homo elektita tiucele per la Centra 
Komitato.

Rimarko : La jarkotizo por 1925 estas por 
aktivaj kaj aspirantaj membroj 2 sv. frankoj, 
por subtenantoj minimune 5 sv. frankoj. La 
konoraj membroj estas liberaj de kotizo. .

Organizo.

La organoj de Asocio estas : a) Estraro, 
b) Centra Komitato, c) Kontrolkomitato, d) 
Kongreso, ej Ĝenerala voĉdono, f) Presorgano. 
Krom tio en ĉiu universitata urbo estas dele
gito kaj vic-delegito de ISEA. Dek membroj 
povas elekti delegiton.

Ĉiulanda esperantista gestudentaro aliĝu 
multnombre al ISEA.

Centra Komitato
de Internacia Studenta Esperantista Asocio

Bibliografio

Ni ricevis kaj tre dankas:
GEORGE FOX. Fondinto de la Religia 

Societo de Amikoj (Kvakeroj}. 1624 1690. Verki
ta de Henry van Etten okaze de la Tria 
Jarcento de la naskiĝo de Georgo Fox. Eldo
nita de Friends’ Council for International 
Service, 136 Bishopsgate, London, E. C. 2. 
Prezo : 3 d.

A NORMAN CONQUEST. Comedy in 
three acts. By Williani Morrison, F. B. E. A. 
Eldonita de British Esperanto Association 
(Ine), 17 Hart Street, London W.C. 1.

INTERNACIA POLITEĤNIKA EKS
POZICIO. Karlsruhe 7-24 de Junio 1925. Fakoj 
kaj programo de la Ekspozicio. Eldonita de la 
oficejo : Karl-Friedrichstrasse 17. Karlsruhe, 
Baden, Germanujo.

BATALANTOJ POR LA HOMARA 
PACO, de d-ro Winfriedfricke. Nova eldono 
en Esperanto de la germana broŝuro, kiu 
aperis en Julio 1925. Havebla ĉe «La Batalan
to Eldonejo» Buergermeister Finkstr. 19, Han- 
nover, Germanlande. Prezo : 0,40 germ. or- 
mark.

f
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CATALOGO DE LIVROS EM E SOBRE 
ESPERANTO. Januaro 1925. Papelaria Con
fiança. /z, rua dos Andradas. Rio de Janeiro. 
Bt azilio.

ESPERANTO KATALOGO N. 8. Mar
to 192S. Eldonita de Esperanto-Verlag Frie
drich Ader, Frankfurt (Mairi). Obervueg j/. 
Germanujo.

PROSPEKTO de PRINTEMPA FOIRO 
DE FRANKFURT. A. M. Teknika Foiro 
kun] standoj eksterdome : 17-22 aprilo 1925. 
Ĝenerala foiro : 19-22 aprilo 1925. Germanujo,

INTERNATION AL RADIO MANUAL.
By Harry A. Epton, F. B. E. A. Vice-Chair- 
man of the Hackney and District Radio Socie- 
ty ; Member of the Radio Society of Great 
Britain ; Hon. sek. of the Internacia Radio
Asocio. Bone aranĝita lernlibro por anglaling
vaj radiamatoroj. Aĉetebla ĉe Brita Esperan
tista Asocio, 17 Hart Str. London W. C. i. 
Kuglujo, aŭ Livraria Leite Ribeiro, á rua /ĵ de 
Maio, 74, Rio de Janeiro. Prezo: 6 pencoj 
(2$500).

Esperanta gazetaro

LIGILO POR VIDANTOJ. Oficiala infor
milo de «Universala Asocio de Blindaj Espe
rantistoj» (UABE). Redaktoro : Harald Thi- 
lander. Majorsgateri\ 12. Stockholm. \ Sve duj0. 
Abonprezo : 4| svisaj frankoj. Por subtenantaj 
membroj senpage. Oni povas sin rekti al la 
brazila konsulo, s-ro Francisco A. de Almeida 
Junior, profesoro ĉe Instituto Benjamin Cons
tant, Praia Vermelha, Rio de Janeiro.

LA KOLPORTISTO. Oficiala organo de 
la «Esperanta Kolportista Asocio». Redaktoro: 
Livingstone Jenkins. Redaktejo kaj adminis
trejo : 64, St. Thomas road, London. North 4. 
Ang lujo.

LIBERO. Monata revuo internacia de
«e ovadoj por reformigo de la vivo. Redakcio 
kaj administracio : Sodo, Str. Vitoska, 48.
Bui garujo. Jarabono por Brazilio : 8S000.

LA ĴURNALISTO. Oficiala organo de la 
«Universala Ĵurnalista Konfedero». Redakcia 

direktoro: A. H. de Marich. Centra adminis-

II

tracio : Budapest, IX., Ulloi-ut 59. IV. 8. Hun
garuja. Abonprezo kune kun membreco, jar
libro, revuo, ĉiuj aliaj revuoj de la «T. L. O.», 
korespondanonco en la jarlibro kaj revuo : 2 
usonaj dolaroj-

LIBERPENSULO. Oficiala gazeto de la 
«Internacia Ligo de Liberpensuloj». Sekreta
riejo : Kurt Hubricht. Mariànnenstr., 22, I. 
Leipzig—Neustadt. Germanujo.

Oni sciigis nin ke la eldonoj de Holanda 
Esperantisto, organo de la «Holanda Esperanto- 
Movado», kaj Wereldtaal, holandlingva propa
gando gazeto por Esperanto, estas unuiĝintaj 
ĉe «Holanda Esperanto Oficejo», kies adreso 
estas ; Ecmes-Holland.

O que é a Associação Universal de 
Esperanto e as grandes vantagens que 

offcrece
CONFERENCIA

PRONUNCIADA PELO DR HEITOR.
BELTRÃO NO CENTRO PAULISTA, A 5 
DE ABRIL DE 1924, N’UMA FESTA PRO 
MOVIDA PELO BRAZILA KLUBO «ESPE
RANTO», EM PROPAGANDA DA «UNI
VERSALA ESPERANTO ASOCIO»(U.E.A.)

Editada pela Brazila Ligo Esperantista 
Distribuição gratuita

Heroldo de Esperanto
(nialnova titolo .Esperanto Triumfonta*} 

NEŬTRALA ORGANO DE LA ESPERAN
TO-MOVADO, APERAS DUFOJE EN 

LA SEMAJNO- 
AGENTEJO EN RIO DE JANEIRO: BRA

ZILA LIGO ESPERANTISTA
A
Ciu numero 300 rs.

Esperantista Junularo 
Organo de Tutmonda 

Esperanto-Asocio Junulara
Jarabono : 2$000

Sendu la monon al S ro Antonio Borges da 
Silva — Travessa do Commercio 9. dto de 
Janeiro.



Brazilaj Milrejsoj

5$000
8SOOO 

14&000

de unu 
original 

bildo

PREZOJ: 
minimune

Por eventuale dezirita «registrata» 
livero aldonu krome: unu internacia res
pondkuponon !

Frederiko Mayerhauser S. Paifo.Brasil. Caixa poslal 2597

25 pecoj )
50 > (

100 » ’

!! Poŝtmark - Portretoj!!
La propran bildon en «pcŝtmark*- 

iormato mi liveras laŭ ĉiu bona originalo, 
en bela farmaniero, gumita kaj traborita, 
tre konvena por alglui sur pasportojn, vi
zii-, gratulo gefianĉiĝo geedziĝo menu-, 
negoc-, aviz-, membro- ktp.-kartojn, sur 
leterojn, por disdonaci al geamikoj kaj 
gekonatoj, por enmeti en medalionojn, 
breĉojn, albumojn ktp. —Konvena me
morigi ĵo je mortintoj ! —Veraj fotogra
faĵoj de pleja akreco ! —

5 VA *

Sfe KSIJfe A'



____ BRAZILA ESPERANTISTOA LIVHAHH SCIENTIFICA BRASILEIRA Caldewn de la Barca

(S. José, 114. Rio de Janeiro)

acaba de receber as ultimas producções da 
literatura esperantista, além dos livros clássi
cos da collecção da casa Hachette & Cie., de 
Paris.

La Urbestro de Zalamea

Dramo en tri aktoj

El la hispana lingvo tradukis

ENRIQUE LEGRAND
• •

Peçam informações e catalogo Prezo : 3$500 (2 sv. fr.).

Encontram-se livros e so
Aĉetebla ĉe : Papelaria Confiança, Andra- 

das, 71. Rio de Janeiro

bre o Esperanto na Livraria Leite
Ribeiro, á rua 15 de Maio, 74, e na
Livraria Maurilio, á rua S. José,
68, Rio de Janeiro.

LeiPZIG-A TOIRO
Li Generala intcmaciaFoiro 

~ de' Gemi aliuj o
La unua kaj plej granda Foiro dela mondo- 

Same grava por ekspozantoj kaj por aĉetantoj-

Ĝenerala Specimenfoiro kun Foiroj 
por Tekniko kaj Konstrufako

Aŭtuna Foiro 1925 dela 30 ade augusto ĝis 5a de septembro 
Teknika Foiro ĝis ga de septembro 

Printempa Foiro ig26 de la 28a de februaro ĝis 6a de marto
Teknika Foiro ĝis toa de marto

Informojn donas kaj alirojn akceptas la Foirojurjo 
porla Specimenfoiroj en Leipzij: 

MCSSAMT FÜR Dl€ MtlSTCRMeSSGH

Per la traduko de la Moliere’a teatraĵo 
Amfitriono nia sudamerika pioniro pruvis sian 
lertecon de versfaristo en Esperanto. — Li 
bone elektis inter la verkoj de 1’ poeto hispa
na, ĉar la ĉi supre menciita dramo estas unu 
el ties majstroverkoj. Temas pri la ofendemo 
de la soldataro sub la regado de potenca reĝo 
hispana en la 16a jarcento kaj pri la venĝo de 
ofendita kamparano. Se Calderon reviviĝus, li 
vidus, ke la nunepoka moralo tute ne pliboni
ĝis. — Kie necese, tradukinto iomete aliigis 
la originalajn versojn ne domaĝante la tuton. 
— Traduko, bindo kaj prezo estas bonaj, la 
formato plaĉa. Mirigas nin ekscii, ke ekzistas 
propra esperanta presejo en Urugvajo ; notin
da signo de la progresoj ne nia lingvo. — 

M. Butio,' L. K.

(El «Heroldo de Esperanto»)

Petu katologon de libroj en kaj pri 
Esperanto al

PAPELARIA CONFIANÇA

Andradas, 71 - Rio de Janeiro

Tarifo por anoncoj
1 Paĝo ........................

Ij2 » .................
1(4 > .................. ..
1(8 » ..............•..........
1(16 »

Rabatoj : 2 enpresoj
6 enpresoj 20 °[0.

5 °(o, 3 enpresoj 10 °[#

50 Fr. francaj 305000
30 » > 185000
16 ■» 105000
10 > B 65000
5 > 35000

Procento al la anonckolektantoj 10 °ja.

Off. da Pap. Confiança — Andradas, 71
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